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Istoria sticlelor de mozaic învelite cu metale 
prețioase; tehnici de execuție tradiționale 

În arta mozaicului încă din epoci foarte timpurii s-a ivit 
pretenția utilizării în anumite compoziții a unor tesere în-
velite cu metale prețioase (aur și argint), cu aspect lucios.1 
Prima mențiune documentară a tehnicii de execuție a mo-
zaicului auriu se leagă de manuscrisul din Lucca, care 
consemnează tradiții grecești din secolul al VIII-lea. Ope-
rele de mozaic reprezentau fastuozitate și bogăție, atât 
prin materialele de bază prețioase, precum și prin tehnica 
lor de execuție precisă, minuțioasă. Comenzile de curte și 
cele ecleziastice din epoca bizantină timpurie2, abundă în 
aur; acesta devine fundalul apreciat al scenelor acoperind 
pereții și bolțile, simbolizând atemporalitatea, sfera trans-
cendentală, înfățișând ornamente fastuoase, scene sacrale 
sau profane. Cu toate acestea, pentru a produce materia de 
bază într-o cantitate mare, a fost necesară prelucrarea unei 
metode durabile, asemănătoare cu cea a teserelor de piatră 
și sticlă colorată.

Foile de aur și de argint subțiate prin batere cu cioca-
nul în folii foarte fi ne, necesitau o protecție adecvată din 
ambele fețe precum și un suport de grosimea celorlalte 
tesere. Teserele învelite cu aur sunt elemente compozite: 
foița subțire de aur este încadrată de două straturi de sticlă 
(foto 1).

Teserele au fost obținute prin îmbucățirea unor plă-
cinte3 obținute prin asamblarea celor trei straturi amintite 
mai sus la temperaturi ridicate. Stratul cel mai gros este 
suportul, cu o grosime medie de sub 10 mm, confecționat 
din sticlă turnată. Pe acest substrat se aplică foița de aur 

1 Cele mai timpurii exemple cunoscute ale utilizării aurului pe moza-
icuri datează din secolul I. d. H. (Neri, Verita 2013), Nympheum of  
Lucullus, (Bartoli et al., 2013) și Domus Aurea (Lavagne 1970. Sear 
1977) Roma. Apariții sporadice se cunosc de la sfârșitul secolului al II-
lea. d. H. (Boschetti 2011), respectiv apar mozaicuri aurii și în detaliile 
ornamentale ale ansamblului de mozaic de pardoseală din Lod, datat 
la sfârșitul secolului al III-lea d. H. Lod, Israel, 1996. 2009/10 http://
www.lodmosaic.org/conservation-6.html (05. 14. 2014.) Începând cu 
secolul al IV-lea se răspândește utilizarea mozaicului auriu; acesta apa-
re și în detaliile mozaicurilor de pardoseală fi gurative din Nagyharsány, 
Ungaria (Verba 1997. pp. 88-89.), deși nu în cantități prea mari. Frag-
mentele de diferite mărimi se păstrează în Muzeul Național Maghiar, 
neinventariate până în zilele noastre.  

2 Începând cu domnia lui Constantin cel Mare (începutul secolului al 
IV-lea), respectiv în secolele V–VI s-a răspândit utilizarea mozaicului 
auriu pe scară largă.

3 Italiană: piastra, engleză: cake.

subțiată prin ciocănire (1 micron), apoi o lamelă subțire 
de sticlă, numită cartellina4, care are menirea de a proteja 
suprafața aurită și de a-i spori strălucirea. Confecționarea 
cartellinei este cea care se leagă cel mai strâns de tehni-
cile de execuție a sticlelor istorice, întrucât fragmentele, 
resturile din sticla subțire, prelucrată prin sufl are, au fost 
folosite pentru acest scop. Sub efectul căldurii, plăcuța 
subțire de sticlă se topește pe suprafața aurului aplicat 
pe substratul de sticlă.5 Manufactura familiei Orsoni din 
Veneția, cu o activitate neîntreruptă din anul 1888, produ-
ce cu aceeași tehnică sticlele de mozaic învelite cu foițe 
metalice, prezentate în ofertele sale (foto 2). Există însă 
cazuri în care materia de bază, precum și culoarea substra-
tului de sticlă și a plăcuței de acoperire diferă. 

Aurul

Originea metalului nobil folosit la confecționarea cubu-
rilor de mozaic aurii, este interpretată în mod variat de 
diferitele surse, care presupun utilizarea mai multor ti-
puri de materie primă. Unul dintre criteriile de analiză 
este compoziția calitativă a aurului. În cazurile tratate 
în publicația lui Neri și Veritá, 91–100% din compoziția 
metalului utilizat a fost aur, alături de care apare argint 
(prezența lui poate fi  explicată și prin adăugare intenționată 
cu scopul de a scădea punctul de topire, ori prin folosirea 
unui aliaj natural de Au și Ag, numit electrum6); uneori se 
poate detecta cupru (probabil ca impuritate). Manuscrisul 
din Lucca7 menționează faptul că foița de aur a fost bă-
tută așezată între două plăci de cupru. Pliniu cel Bătrân8 
consideră că dintr-o uncie9 de aur pur se pot obține 750 
de bucăți de foiță de aur, cu laturi lungi de 4 inch10, folo-
sită pentru poleirea marmurei, a lemnului și a cuprului. 
Mai mulți autori caută o anumită legătură între materia 
primă a monedelor de aur, bătute în special în perioada 
antică târzie și în epoca bizantină, care aveau o calitate ri-
guros controlată, respectiv cea a foiței de aur.11 Alte surse 

4 În terminologia de specialitate maghiară utilizăm de asemenea terme-
nul italian cartellina.

5 Interpretarea, înțelegerea tehnicii de execuție a diferitelor variante, încă 
lasă de dorit. Neri -Veritá 2013, p. 4596., Burnam 1920. p. 99. (688B).

6 Neri - Veritá 2013. p.  4597.
7 Burnam 1920.
8 Plinius 2010 XXXIII, XI.
9 1 Uncia =  cca. 28 g, 1/12 parte a unităților de măsură libra romană 

(fontul roman), litra greacă.
10 1″ = 2,54 cm, 4 inchi = 4 țoli = 10,16 cm.
11 Neri - Veritá 2013.
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medievale și renascentiste susțin și ele ipoteza, conform 
căreia foițele de aur au fost confecționate din monede 
de aur sau din aur bătut. În cartea sa Il Libro dell’ Arte, 
Cennino Cennini relatează despre realizarea foiței de aur 
din ducatul venețian. Refolosirea monedelor de aur afl ate 
în circulație, cu acest scop, nu poate fi  exclusă începând 
din antichitatea târzie până inclusiv în era bizantină (de 
la sfârșitul secolului al III-lea până în secolul al IX-lea).12

Sticle decorate cu diferite învelituri metalice; teh-
nicile de execuție din surse timpurii  

Despre mențiuni istorice ale tehnicii de aurire cu mer-
cur

Metodele auririi cu mercur sunt cunoscute și aplicate de 
mai bine de două mii de ani. Exemplele cele mai timpu-
rii, cunoscute în prezent, ale utilizării metodei de aurire 
cu mercur se regăsesc pe obiecte din China, datând din 
secolul I. î. H. și la piese europene de secol II; tehnica ar-
gintării cu mercur ne este cunoscută din arta chinezească 
de secol I, precum și din cea europeană de secol VIII.13 

Punctele 10, 11 și 12 din Hermeneia (Erminie)14: 
„Cum se face poliment roșu: ia bolos cel bun, care nu 

este prea roșu, ci are prin el vine albe, și așa îl încearcă: 
de sunt vinele moi și nu sunt ca pietrele sau ca lutul, este 
bun, altfel este rău. 

1. Și pune din el 18 dramuri; și ocru galben de Con-
stantinopol 2 dramuri; și 1/2 dram Lampezit, adică plumb 
roșu (miniu) și 1/2 dram lumânare de seu. Și arde și un 
sfert de hârtie și o pune înlăuntru, și argint viu / mercur 
1/2 dram.”15 Pisează-le și freacă bine cu albuș de ou. 

2. „Pune tot din bolosul cel zis înainte, și ocru, amân-
două întocmai deopotrivă; și pisează-le bine și pune și 
prea puținel săpun moale, de asemenea și albuș de ou.” 

3.„Ia 8 dramuri de bolos de Armenia / Kilermeni, ar-
gint viu / mercur 1 dram, lumânare de seu 1, miniu de 
plumb 1 dram, chinovar 1 dram, fi ere de bou 1 dram, ocru 
galben de Constantinopol 5 dramuri și puținel albuș de 
ou; pisează-le bine și, încercându-le, aurește!  

Iar în ce chip să topești argintul viu / mercurul, ascul-
tă: pune câte puținel în palmă și cu scuipat fărâmă-l bine 
cu degetul de la mâna cealaltă și se desface.

Apoi dă-i cu poliment subțire, unde voiești s-o aurești, 

12 Neri – Veritá 2013. p. 4597.
13 http://www.philamuseum.org/booklets/7_42_77_1.html (09. 02. 2014.).
14 Cartea de pictură a lui Dionysisus din Furna, călugăr grec de pe Munte-

le Athos (1670-1744) este accesibil în ediții de limba franceză și limba 
greacă. Didron 1945, https://archive.org/details/GuideDeLiconogra-
phe, Papadopoulos-Karemeos, 1909. https://archive.org/details/herme-
neiateszogr00dion. (La traducerea fragmentelor citate din Erminia lui 
Dionisie din Furna, am folosit ediția în limba română: Dionisie din 
Furna: Erminia picturii bizantine, Red: Marinela Bojin, Editura Sofi a, 
București, 2000.– n. trad.).

15 Hebing 1985. pp. 45-46. (Traducere în limba română după Dionisie din 
Furna: Erminia picturii bizantine, Red: Marinela Bojin, Editura Sofi a, 
București, 2000. p. 33.– n. trad.).

de două sau de trei ori (dar să nu dai fi ind neuscată darea 
(dinainte), apoi toarnă rachiu. Și uscându-se bine, așaz-o 
cu față în sus înaintea ta. Și luând foița de aur pune-o 
pe unde ai dat cu poliment, împingând cu osul pe fi eca-
re foiță de la margine, pentru ca să se lipească, și să nu 
o mute vântul sau rachiul. Toarnă rachiu de la o margine,  
cu un ibricel peste toată icoană, și ridicând-o puțin de 
câte o parte, potrivește-o ca să se adape bine toată; dar 
în grabă să o adapi ca nu cumva să se înmoaie ipsosul. 
Apoi, ridicând icoana, și peticind micile defecte, las-o să 
se usuce și sclivisește-o”.16 

Pliniu cel Bătrân relatează în secolul I17 despre o teh-
nică specială de aurire cu foiță pe suprafața metalelor, 
pe parcursul căreia se utilizează mercur cu rol de adeziv. 
În literatura de specialitate modernă, această tehnică este 
cunoscută sub denumirea de aurire cu mercur la rece18, 
contrar cu aurirea prin amalgamare. Metoda din urmă 
constă în amestecarea pulberii sau sfărâmăturii de aur 
cu mercurul lichid (amalgam), apoi după aplicarea aces-
tui amestec pe suprafața metalului, acesta este încălzit la 
o temperatură foarte ridicată, de aproximativ 400°C, la 
care mercurul se evaporă. 

O altă tehnică tradițională / istorică de aurire este așa 
numita „aurire cu pulbere de aur”.19 Această metodă este 
mai puțin costisitoare și mai ușor de executată decât au-
rirea cu foiță. Pentru a realiza o astfel de învelire, a fost 
nevoie de foițe de aur deteriorate, sau de materie primă 
pisată sub formă de pulbere fi nă. Pulberea a fost ameste-
cată cu un liant organic și apoi aplicată pe suprafață prin 
pensulare. Prin încălzire, liantul a fost îndepărtat de pe 
suprafață. Metoda a putut fi  utilizată pe orice tip de su-
port. Un bun exemplu pentru ilustrarea acestei tehnici este 
o sticlă emailată și aurită de secol XII din Iran.

Cu ajutorul metodelor de analiză instrumentală se pot 
dezvălui noi detalii privind suprafețele acoperite de foițe 
metalice (XRF, XRD, RBS20).  

Caracteristicile teserelor medievale cu foițe metali-
ce din Székesfehérvár 

Perioada de execuție presupusă a mozaicurilor murale ale 
bazilicii regale din Székesfehérvár este anterioară tuturor 
picturilor murale autohtone, cunoscute în prezent. Frag-
mentele de dimensiuni mici, respectiv cuburile de mozaic 

16 http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/63/korhecz.html (09. 02. 2014.) 
(Traducere în limba română după Dionisie din Furna: Erminia picturii 
bizantine, Red: Marinela Bojin, Editura Sofi a, București, 2000. p. 35.– 
n. trad.).

17 Encyclopaedia.
18 Engleză: cold mercury gilding.
19 Engleză: powder gilding. Se cunoaște și sub denumirea de aur de scoi-

că.
20 Darque-Ceretti et al 2011. pp. 540-559. Putem obține informații des-

pre distribuția elementelor în profunzime, despre grosimea foiței de 
aur, analizând obiectul la o adâncime de câțiva microni. Metoda RBS 
(Rutherford Backscattering (retroîmprăștiere) Spectrometry) permite 
o rezoluție de profunzime, fără prelevare de probe.
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descoperite cu prilejul săpăturilor arheologice21, sugerea-
ză fastuozitatea de odinioară a pereților bazilicii, a deco-
rului interior din absidă. 

Printre vestigiile scoase la lumină putem distinge 
două categorii principale de tesere aurii. Sticla de suport 
la primul tip de tesere (”A”) este galben translucidă, re-
spectiv verzuie. În acest caz cartellina este complet in-
coloră, transparentă. La celălalt tip („B”)22, sticla de bază 
este translucidă; se prezintă sub diferite nuanțe, în special 
mov-maronie, sporadic și galbenă, cu o structură neomo-
genă (foto 3). Cartellina, de o nuanță mov palidă sau găl-
buie, s-a desprins total sau parțial la majoritatea acestor 
tesere sau fragmente de cuburi sporadice; la multe piese 
s-a pierdut și pelicula de aur. Nuanța de mov palid, poate 
fi  intenționată; la confecționarea cartellinei este posibil să 
fi  fost folosită aceeași materie primă ca pentru sticla de 
suport. Totodată, nuanța de roz violacee se poate datora și 
unor modifi cări chimice ale materiei de bază. Prin feno-
menului numit solarizare, sticla – inițial transparentă – se 
poate transforma în urma oxidării manganului, căpătând 
o nuanță rozacee. Deși nestabil, alături de seleniu și co-
balt, manganul a fost unul dintre cel mai frecvent utilizați 
decoloranți.

Un fragment de motiv geometric, prezentat în expoziția 
permanentă a Muzeului Szent István Király din Székes-
fehérvár, conține tesere din amândouă tipuri de mozaic 
auriu, cu diferențele cele mai pronunțate între ele; se poa-
te observa în mod evident habitusul lor distinct (foto 4). 
Procesele de degradare diferă în mod spectaculos la cele 
două categorii, cu toate că circumstanțele de păstrare pre-
cum și vechimea lor sunt probabil aceleași. Se ivește ast-
fel întrebarea: de ce este unul mai sensibil, decât celălalt?  

Examinarea microscopică (structura, grosimea, 
aparența stratului metalic a sugerat că nu avem de-a face 
cu foiță de aur) a fost completată cu rezultatele măsură-
torilor XRD23 și XRF portabil24, efectuate de István Sajó. 
Un rezultat inedit constă în identifi carea mercurului, care 
presupune o metodă de execuție diferită de cele cunoscute 
din sursele care descriu teserele învelite cu foițe metalice.  

Mercurul poate fi  prezent pe suprafața teserelor ca un 
component al amalgamului de aur. Măsurătoarea XRD 
a confi rmat o orientare cristalografi că diferită a aurului pe 
cele două tesere. Aurul de pe proba Szfv14. are o orienta-
re (1-1-1), deci nu poate fi  foiță de aur, în contrar cu pro-
ba Szfv6, la care direcția orientării este (1-0-0). Pe baza 
acestor diagnoze putem stabili că tehnica de execuție di-
ferită poate fi  într-adevăr responsabilă pentru procesele de 
deteriorare variate precum și pentru starea de conservare 
generală, actuală.  

Tehnicile de aurire cu mercur la rece și prin amalga-

21 Majoritatea vestigiilor a fost scoasă la lumină cu prilejul săpăturilor 
începute de Imre Henszlmann în 1862. 

22 Denumire dată de autor.
23 Măsurătorile lui István Sajó (Pécsi Tudományegyetem – Szentágothai 

János Kutatóközpont / Universitatea din Pécs – Centrul de Cercetări 
Szentágothai János).

24 Măsurătorile lui Sajó István (PTE-SZKK).

mare, nu s-au generalizat în confecționarea teserelor aurii 
(nu se păstrează mențiuni), în schimb, erau metode frec-
vent utilizate la aurirea diferitelor obiecte metalice. 

Teserele au o aparență argintie la prima vedere, însă 
ele erau aurii la origine, componentul principal al aliajului 
este de asemenea aurul. Modifi cările sugerează caracterul 
aliajului precum și un proces de confecționare diferit de 
cel general. În principiu, aurul este insensibil la efectele 
atmosferice, însă gradul de puritate variabil poate genera 
un alt comportament. Felul, calitatea și cantitatea diferite-
lor adaosuri infl uențează aparența și caracteristicile auru-
lui. Sunt mențiuni privind rezistența aurului curat față de 
hidroxid de mercur (I) cu acid azotic, precum și la modi-
fi cările aurului necurat, care la umezire cu soluție de sare 
de mercur se înălbește, iar după un timp se schimbă în gri 
închis.25 Întrucât la învelirea teserelor de sticlă, care s-au 
transformat într-un gri argintiu, în mod cert nu s-a folosit 
foiță de aur, presupunem că modifi cările caracterului ori-
ginal auriu au drept cauză un fenomen combinat, datorat 
pe de-o parte materiei prime de o puritate mai scăzută, iar 
pe de altă parte tehnicii de execuție (foto 5–6).

Materialul din depozit conține numeroase cartellina ne-
vătămate, dar desprinse; o mare parte a lor nu este incoloră, 
transparentă, ci este translucidă și are o tentă galben deschi-
să, înclinându-se ușor spre violaceu (foto 7). Numărul mare 
al plăcuțelor de acoperire, libere, sugerează de asemenea 
o tehnică de execuție diferită. În privința posibilităților de 
prelucrare a sticlei, temperatura de maleabilitate este rele-
vantă. Sticla natron și sticla de plumb pot fi  prelucrate deja 
la 400-500º C. Acest fapt poate infl uența confecționarea te-
serelor cu pelicule metalice diferite, deoarece temperatura 
de execuție poate avea efect asupra durabilității legăturilor 
de coeziune dintre anumite straturi. 

Referitor la cele menționate mai sus s-a ivit posibilitatea 
unei restaurări timpurii, dar următoarele observații contra-
zic această ipoteză. În ansamblul de vestigii se păstrează 
cuburi de mozaic, la care poate fi  urmărită cu certitudine 
execuția simultană a teserei aurii cu structură tip sand-
vici. Vedem marginea rotunjită a sticlei suport (piastra), 
neîmbucățită, precum și stratul subțire, topit al plăcuței de 
sticlă pe suprafața peliculei metalice, care se apleacă pe 
stratul suport, urmărind forma rotunjită a acestuia (foto 8). 
Aceste exemple pot fi  dovada originalității, a unei execuții 
simultane, complexe a teserelor și exclud posibilitatea rea-
uririi, care ar sugera o restaurare timpurie / de epocă. Tese-
rele amintite mai sus, cu habitusul descris, apar nu numai 
sporadic, dar și incluse în tencuiala de înglobare pictată, 
ceea ce atestă cu certitudine faptul că ele au fost introdu-
se în mozaic inițial, încă din momentul execuției (foto 9). 
Un alt aspect interesant este utilizarea diferențiată a tesere-
lor aurii tradiționale și a variantei de mozaic auriu, cercetată 
de autor. În cazul decorației geometrice motivul central al 
crucii este format din tesere aurii, confecționate prin meto-
da tradițională, învelite cu foiță de aur, în timp ce fundalul 
este compus în întregime din tesere aurii tip „B”. Această 

25 Hebing 1985.  p. 26.
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observație constituie un nou reper în privința tehnicii de 
execuție, care este responsabilă pentru varietatea procese-
lor de alterare a teserelor aurii; analiza deteriorărilor din 
punctul de vedere al restauratorului a stârnit interesul pen-
tru acest material special, deosebit. 

O piesă individuală, descoperită cu prilejul unor săpă-
turi ulterioare la Székesfehérvár,26 inventariată greșit ca 
un ochi de fereastră,27 este în realitate o plăcintă aurită, 
neîmbucățită (lingua); pe un strat de sticlă suport ver-
zuie se așterne o peliculă de aur, peste care, la o analiză 
ochiometrică mai aprofundată se observă placa subțire de 
protecție, cartellina. Are o formă neregulată, aproape cir-
culară; una dintre laturi pare a fi  fracturată, având probabil 
inițial o formă mai alungită. Folia de aur are de asemenea 
o formă neregulată, mai mică decât sticla în sine (foto 10).

Are un aspect asemănător exemplelor medievale simi-
lare, precum piesa de referință vizibilă în expoziția Bazi-
licii Sfântul Marcu din Veneția,28 cu toate că vestigiul din 
Székesfehérvár are dimensiuni mai modeste.29 Identifi ca-
rea acestui obiect se consideră printre rezultatele cercetă-
rilor doctorale ale autorului.  

Cahlele decorative aurii30 descoperite în săpături arhe-
ologice din Orientul Apropiat, Siria, Liban și Israel, pot 
servi de asemenea drept reper la identifi care, însă luând 
în considerare caracteristicile vestigiilor cunoscute până 
în prezent, piesa din Székesfehérvár poate fi  exclusă din 
acest grup de obiecte. Pe baza decorațiilor, cahlele aurii 
de sticlă pot fi  împărțite în trei categorii, cea de-a patra 
fi ind alcătuită de piese neterminate. Pătratul de bază, cu 
laturi lungi în medie de 8–9,5 cm, este decorat cu foiță de 
aur de formă pătratică și triunghiulară, care conturează un 
motiv de cruce simetric; marginile cahlelor de sticlă sunt 
rotunjite datorită efectului căldurii; în mod evident ele nu 
sunt bucăți secționate dintr-o plăcintă de dimensiuni mai 
mari. Structura lor este de tip sandvici, precum cea a mo-
zaicurilor aurii. Sticla suport, translucidă, are un ton pa-
lid, cu nuanțe de chihlimbar, mov maroniu, verzui. Toate 
piesele identifi cate datează din intervalul dintre secolele 
IX–XII și se încadrează stilului bizantin. „Sticlele aurii” 
fără decorații, cu muchii ascuțite nu se consideră a fi  ca-
hle decorative, ci mai degrabă incrustații mai simple, ori 
piese nefi nisate. Partea inferioară a sticlelor de bază are 
o suprafață rugoasă, ceea ce păstrează probabil amprenta 
negativului de turnare din lut31 ori a patului de nisip și 
a varului32 folosit ca strat de despărțire / izolare. La Aca-
demia de Artă Bezalel din Ierusalim au fost efectuate ex-
perimente privind execuția cahlelor aurii de sticlă prin 

26 Kralovánszky 1970.
27 Nr. inv.: 86.1.29. Székesfehérvár, Bazilică, piesă sporadică in situ pro-

venind din partea de S–SE a mormântului Sfântului Ștefan, secțiunea 
nr. 33. 

28 Vestigiu din secolul al XII-lea.
29 65 x 67 x 5 mm (x,y,z).
30 În literatura de specialitate engleză: gold-glass tile. Gorin-Rosen 2015.  

p. 101.
31 Gorin Rosen 2015. p. 102. Descrie o formă de teracotă, dar în nota de 

subsol pomenește de lut (clay).
32 Gorin-Rosen 2015.  p. 102. Menționat sub formă de crushed lime.

metode tradiționale. Este interesant de menționat că pe-
licula de protecție subțire, cartellina, a fost confecționată 
din sticlă, la cald, prin sufl are33 

Noțiuni conexe34 

Amalgam, compus metalic: aliaj de mercur cu alte meta-
le. Mercurul poate forma amalgam de exemplu cu aurul, 
argintul, staniul, zincul, plumbul, cuprul.  

Aurirea prin amalgamare este tehnica tradițională de 
aurire a cuprului sau a aliajelor de cupru. Aurul35 sub 
formă de pastă, obținută în urma amestecării cu mercur, 
a fost aplicat pe suprafața piesei; prin încălzire mercurul 
s-a evaporat. O altă metodă consta în aplicarea mercurului 
pe suprafața curată, pe care s-a așternut folia sau foaia de 
aur.36 

O altă metodă de aurire prin mercur este așa numita 
tehnică vermeil.37 Noțiunea, de origine franceză, înseamnă 
roșu și desemnează o tehnică de aurire, utilizată la piese 
metalice. Conferă aurului o tentă caldă, „trandafi rie”. Pro-
cedeul s-a generalizat în aurirea pieselor de argint și aramă. 
În cursul auririi prin tehnica vermeil, obiectul din metal 
a fost imersat în amalgam fi erbinte de mercur și aur, apoi în 
apă rece, prin care a rezultat un strat de aur roșiatic.   

Expresii analoage pentru tehnica vermeil sunt: ar-
gent dore, silver gilt. Primele mențiuni se cunosc din 
1316. Procedeul tehnologic exact este controversat; în 
loc de mercur lichid argintiu, s-a folosit probabil mine-
reu de mercur, măcinat sub formă de pulbere, cu nuanță 
roșiatică. A fost nevoie probabil și de pregătirea prealabilă 
a suprafeței obiectelor.  

În procedeul auririi în foc,38 pentru aurirea suprafețelor 
metalice este utilizat amalgamul de aur deja menționat. 
Filmul de aur rămas după evaporarea mercurului conține 
între 13–16% mercur. Pentru obținerea amalgamului, au-
rul încins a fost aruncat în mercurul înfi erbântat în preala-
bil, până când s-a eliberat fum. Mixtura a fost amestecată 
cu un drug de fi er până când aurul și mercurul s-au aliat 
complet. Proporția dintre mercur și aur a fost în general 
de șase-opt la unu. Când amalgamul s-a răcit, a fost turnat 
într-un săculeț de piele de cerb și presat pentru a elimina 
surplusul de mercur; rezultatul a fost un material gălbui-
argintiu de consistența untului, cu o greutate dublă față 
de cea a mercurului. Dacă suprafața a fost prelucrată, au 
aplicat prima dată un strat de mercur, numai după aceea 
amalgamul, care astfel s-a întins mai bine. Dacă suprafața 
a fost netedă, lucioasă, s-a aplicat direct. Suprafața a fost 
atacată / corodată cu acid azotic.

33 Gorin-Rosen 2015. p. 105. 
34 Scott 1991.  p. 141.  
35 Aurul nativ conține de regulă câteva procente de cupru și argint. 

Concentrația de aur tipică este de 85-95%, restul fi ind în special argint.
36 Pe baza grosimii stratului metalic, unele surse disting „gold leaf”, re-

spectiv „gold foil”. Foaia de aur / gold leaf are grosimea sub 1 micron, 
în timp ce folia de aur / gold foil peste 1 micron. Scott 1991. p. 142.

37 Thorn 2009. 
38 Engleză: fi re gilding/wash gilding.
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În cazul în care temperatura este corespunzătoare pen-
tru derularea procesului, suprafața aurită va căpăta o cu-
loare galben-palidă uniformă. Aceasta va fi  ulterior freca-
tă ușor și sclivisită cu perii de cupru, apoi unsă cu ceară 
de aurire și introdusă iarăși în foc. Ceara de aurire este 
o combinație de ceară de albine și unul dintre următoa-
rele materiale: ocru roșu, verdigris, cupru, alaun, vitriol, 
borax. Suprafața aurită va fi  apoi acoperită cu un amestec 
de azotat de potasiu, alaun sau alte săruri aduse în stare 
păstoasă prin amestec cu apă, ori un amoniac slab. Piesa 
metalică va fi  astfel introdusă iarăși în foc, apoi reacția va 
fi  stopată cu apă. Prin această metodă se îmbunătățește 
culoarea suprafeței, îndepărtând probabil particulele de 
cupru. Această tehnică de aurire oferă o suprafață foarte 
rezistentă și frumoasă, dar procedeul este extrem de dău-
nător atât pentru sănătate cât și pentru mediu. 

Art Nouveau și aurul, în comparație cu tehnicile 
tradiționale

Artiștii sfârșitului de secol XIX, începutului de secol 
XX39 redescoperă rolul mozaicului și implicit și cel al au-
rului în cadrul compozițiilor murale. Caracterul curentu-
lui Art Nouveau a favorizat răspândirea tehnicii, care din-
colo de ocean se leagă de arta lui Louis Comfort Tiff any, 
în Veneția – printre alții – de activitatea familiei Salviati, 
iar în Ungaria, arta mozaicului secesionist a fost creată 
de pictorul de vitralii și artistul mozaicar Róth Miksa.40 
Ca o consecință a relansării producției italiene de sticlă 
în a doua parte a anilor 1800, alături de sticla artistică, s-a 
mărit interesul și pentru confecționarea sticlei de mozaic. 
Câteva dintre manufacturile din Veneția și Murano, active 
și în prezent, au produs materiale de bază și pentru moza-
icurile realizate la cumpăna dintre secolele XIX–XX (foto 
11). La anumite opere Róth Miksa a utilizat sticlele înveli-
te cu aur, produse de fi rma germană Puhl & Wagner.41 Prin 
arderea argintului la diferite temperaturi, se obțin nuanțe 
modifi cate, care servesc drept imitații de aur.42 

Precum se pot stabili deosebiri în modul de montare 
și în stratigrafi a mozaicurilor antice și ale celor medie-
vale, astfel și în cazul mozaicurilor de secol XIX–XX. 
Diferențele cele mai relevante se pot surprinde chiar în 
tehnica de execuție, care infl uențează în mod semnifi cativ 
și caracterul suprafețelor aurite. 

Mozaicurile bizantine au fost realizate prin montare 
directă, la fața locului; suprafața lor este inegală, vălurită. 
Meșterii au profi tat intenționat de efectele de lumină dato-
rate caracterului edifi ciului. Acest aspect este relevant în 
special cu privire la fundaluri uniforme, extinse, compuse 
din tesere cu diferite pelicule metalice.43 

Artiștii de la cumpăna secolelor XIX–XX, au lucrat în 

39 Începând cu anii 1860.
40 Kürtösi 2016A. p. 67.
41 Varga 1993. pp. 28-29.
42 Kovács 1994. p.121.
43 Uneori fundalurile au fost create dintr-un amestec de tesere aurii și ar-

gintii. 

atelier, în tehnica indirectă, detaliile pregătite în prealabil 
au fost montate și asamblate la fața locului. Din pricina 
tehnicii de montare indirecte, suprafața este netedă, cubu-
rile de mozaic urmăresc forma elementului arhitectonic, 
teserele nu prezintă acel unghi de înclinare caracteris-
tic44, care apare la mozaicurile montate in situ. Datorită 
prefabricării, mozaicurile Art Nouveau sunt „lipsite de 
vibrații”. Tehnica de montare nu face deosebire între mo-
tiv și fundal, toate detaliile sunt constituite în același spi-
rit, montate strâns. Teserele fundalurilor aurii sunt așezate 
aproape în mod obligatoriu într-un sistem asemănător zi-
dului de cărămidă. O diferență relevantă este și utilizarea 
tencuielii de rostuire la mozaicurile de la cumpăna dintre 
secolele XIX–XX; spațiile înguste dintre cuburile de mo-
zaic sunt rostuite la nivel, conferind mozaicului un aspect 
și mai uniform, plan, egalizat (foto 12).

La exemplele medievale adâncimea și direcția variabi-
lă a cuburilor înglobate în tencuială, spațiile înguste dintre 
cuburi, rosturile neumplute, permit crearea unor contraste 
de umbră și lumină, dinamizând suprafața; aspectul fi nal 
va fi  unul mult mai vibrant, mai „catifelat”. 

Aparența fundalurilor aurii este variată în funcție de 
metoda de montare a mozaicurilor istorice. La mozaicu-
rile din Hagia Sophia din Istanbul, pentru crearea fun-
dalurilor au fost folosite atât tesere aurii cât și argintii. 
Au profi tat nu numai de înfățișarea / aspectul bogat al au-
rului aplicat pe sticle suport de diferite nuanțe, ci de multe 
ori și pelicula de culoare așternută pe stratul de tencuială 
a deținut un rol important în obținerea intensității și efec-
tului cromatic fi nal. Montarea teserelor este mai liberă, 
mai degajată; la mozaicurile situate la înălțimi mai mari 
rândurile orizontale au fost montate la o anumită distanță, 
care datorită montării in situ sunt mai vălurite. În cazul 
fragmentelor, dimensiunea rosturilor dintre cuburi oferă 
informații despre poziția inițială a detaliului, respectiv 
metoda de montare la un mozaic poziționat la înălțime 
este mai liberă, meșterii executanți calculând cu perspec-
tiva operei și capacitatea aditivă a văzului. 

Fundalul auriu montat în formă de evantai sau solzi 
apare în arta bizantină, spre exemplu la scena Deisis din 
Istambul45, datată în a doua jumătate a secolului al XI-
II-lea (fi gura 1.). Această distribuție este cunoscută deja 
la mozaicul de pardoseală de secol VI46, respectiv a fost 
utilizat cu predilecție de școala siriană în a doua parte 
a secolului al V-lea. Motivul a fost compus cu ajutorul 
unei rețele de pătrățele. La baza evantaiului stau câteodată 
„fl ori” compuse din tesere de diferite culori, astfel funda-
lul alb în formă de evantai sugerează un câmp înfl orit47 

44 Acest unghi este semnifi cativ în cazul mozaicurilor din Hagia Sophia, 
Istambul: 30°–150°. Teteriatnikov 1998. p. 58. Unghiul mediu de încli-
nare în anumite părți ale clădirii, diferă, 15% și 30%, orientându-se în 
funcție de condițiile de iluminare date. Teteriatnikov 1998. p. 57.

45 Hagia Sophia, galeria sudică.
46 Fundalul alb al mozaicului de pardoseală din Great Palace, Istambul.
47 Proveniență: Huarte, Halawé, sfârșitul secolului al V-lea, mozaicurile 

de pardoseală aparțin colecției Muzeului Național din Damasc. Pe aces-
te compoziții siriene apar scene de vânătoare, pomi fructiferi, animale.
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(fi gura 2.). Caracteristic tradiției bizantine este și utiliza-
rea unor pietre naturale, alături de cuburile confecționate 
din pastă de sticlă colorată, cu precădere pentru nuanțele 
carnației48, precum și la incrustații de dimensiuni mai 
mari și forme variate. Artiștii Art Nouveau nu au lucrat 
cu tesere de piatră naturală spartă, au utilizat în schimb 
diferite paste de sticlă colorate, sticlă Tiff any, respectiv 
în unele cazuri, pe paleta autohtonă, apar și incrustații de 
ceramică arhitectonică emailată49.

Tendințe contemporane

Modifi carea, migrarea efectelor luminoase se manifes-
tă într-adevăr cel mai spectaculos pe suprafețele aurite. 
Acest aspect special constituie subiectul unor publicații 
științifi ce în domeniul opticii50, dar îi preocupă și pe 
artiștii contemporani. Creația Movimento No. 7. a grupu-
lui de artiști CaCO3 din Ravenna, prezintă același feno-
men. La expoziția artistului sticlar Maria Grazia Rosin, 
intitulată „viruX landscape”51, printre operele de inspirație 
micro-biologică a fost prezentată și foița de aur încadra-
tă între două straturi de sticlă52, cunoscută din exemple 
istorice (foto 13). O tematică îndrăgită a artei sticlăriei, 
tocmai datorită calităților materiale deosebite, este lumea 
subacvatică.

Fotografi ile publicate au fost realizate de autor.
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Istambul, Deisis, după 1264. Desen realizat de 
autor. 
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Huarte, sfârșitul secolului al V-lea. Desen reali-
zat de autor.
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serei Szfv14, a cărei etape pot fi  urmărite pe șirul 
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tă în expoziția permanentă a manufacturii Orsoni 
din Veneția.
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